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DE KOSTENDELERSNORM 
 

Heeft u een uitkering van de gemeente* voor uw kosten van levensonderhoud. Woont u met meerdere 
volwassenen in één huis? En bent u ouder dan 21 jaar? Dan kan het zijn dat u een lagere uitkering 
van ons krijgt. Dit is de ‘kostendelersnorm’. Als u met meerdere mensen in één huis woont, kunt u de 
kosten voor  dit huis namelijk met elkaar delen. Met hoe meer mensen u woont, hoe lager uw uitkering 
is.  
 
Welke personen tellen niet mee voor uw uitkering? 
Niet iedereen telt mee voor de berekening van uw uitkering.  
Deze personen tellen niet mee voor de kostendelersnorm: 

• jongeren tot 27 jaar 

• studenten die een studie volgen waarvoor ze studiefinanciering kunnen krijgen 

• leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen 

• personen vanaf 18 jaar die onderwijs volgen dat recht geeft op een tegemoetkoming uit de 
Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen, hoofdstuk 4 (Wtos) 

• kamerhuurders en kostgangers die geen naaste familie van u zijn en een normale 
(commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of kost en inwoning 

• als u uw woning alleen deelt met uw partner. Dan geldt niet de kostendelersnorm, maar de 
norm voor gehuwden. 

 
Speelt mijn eigen leeftijd ook nog mee? 
Indirect wel. Een voorbeeld maakt dit duidelijker.  
 
Stel: u bent zelf 26 jaar. U heeft twee huisgenoten: Gert van 28 jaar en Anne van 29 jaar. Dan telt u 
niet mee voor de berekening van de uitkering van Anne en Gert. U bent namelijk jonger dan 27 jaar. 
 
Bij de berekening van de uitkering van Anne tellen wij alleen Gert mee. Bij de berekening van de 
uitkering van Gert tellen wij alleen Anne mee.  
 
Bij de berekening van uw uitkering tellen Gert én Anne mee, omdat zij allebei ouder zijn dan 27 jaar. U 
ontvangt dan dus een lagere uitkering dan Anne en Gert. Ook al woont u in hetzelfde huis. 
 
Wat is de reden van deze regel en de wijziging per 1 januari 2023? 
Vóór 1 januari 2023 waren de regels strenger. Toen telden wij alle personen vanaf 21 jaar mee voor 
de kostendelersnorm. Tenzij er een uitzondering van toepassing was. Vanaf 1 januari 2023 telt de wet 
personen jonger dan 27 jaar niet meer mee. Zo gaan ouders met een uitkering er niet langer meer op 
achteruitgaan zodra inwonende kinderen 21 jaar worden.  
 
Vragen wij ook om informatie over uw huisgenoten? 
Ja, dat kan. Sommige informatie krijgen wij automatisch. Bijvoorbeeld of een huisgenoot een opleiding 
volgt. Maar als u kamerhuurder of onderhuurder bent, of zelf uw woning onderverhuurt, dan moet u 
bewijzen dat u een zakelijke relatie met uw huisgenoten heeft. Door middel van een huurcontract moet 
u laten zien dat u commercieel huurt of verhuurt en dus een zakelijke relatie hebt met elkaar. In het 
huurcontract moet het volgende staan: 

• wie de huurder en wie de verhuurder is 

• de huurprijs 

• welke ruimte wordt gehuurd 

• andere afspraken die u eventueel heeft gemaakt 
 
Wij hebben het huurcontract nodig om de hoogte van uw uitkering te bepalen. Soms vragen wij ook 
om een betalingsbewijs van de huur. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt hoe het  zit met de privacy van uw huisgenoten. De 
rijksoverheid heeft bepaald dat de gemeente deze bewijsstukken nodig heeft, voor het bepalen van de 
hoogte van uw uitkering. Die beoordeling is in dit geval belangrijker gevonden dan de privacy van 
huisgenoten/medebewoners. Want zo krijgt u niet meer en zeker niet minder geld dan waar u recht op 
heeft. 
 
*Met uitkering van de gemeente bedoelen wij een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet, Bbz 2004, IOAW/IOAZ. 


